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ب

 خدا به نام
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و تحقيقـات اسـتاندارد مؤسسـة مقرراتو قوانين اصالح انونق3مادةيك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
) رسـمي(اسـتانداردهاي ملـي نشرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
.دارد عهدهبهرا ايران
و پنجاه نام و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ دومـينو موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  .جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
، كارشناسـاناز مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكـز نظـران صـاحب سـازمان
توليـدي، بـه شـرايط توجـه بـاو ملـي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع،وحق صاحبان منصفانةو آگاهانه مشاركتازكه است تجاريو فناوري

 ملـي نويس استانداردهاي پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي مانساز نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان، وارد
 پيشـنهادهاو نظرها از دريافتپسو شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران
.شودمي منتشرو ايران چاپ)رسمي( ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتة در

كننـد مـي تهيـه شـده تعيـين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش
، بـدين ترتيـب.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي اسـتاندارد عنـوان بـه، تصـويب درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة

 ملي استاندارد كميتةدرو تدوين5 شمارة ايران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركهدنشومي تلقييمل استانداردهايي
.باشد رسيده تصويببه دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايرانكه مربوط

و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك بيننكميسيو،1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد
 كشـور در(CAC)5 كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنها به عنوانو است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
 آخـريناز، كشـور خـاص هـاي نيازمنـديو كلـي شـرايط بـه توجـه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر. كندمي فعاليت

.شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني، علمي هاي پيشرفت
و سالمت، حفظ كنندگان مصرفاز حمايت براي، قانوندر شده بيني پيش موازين رعايتبا تواندميايران سازمان ملي استاندارد

از اجـراي بعضـي، اقتصـاديو طـي محي زيسـت مالحظـاتو محصـوالت كيفيـتاز اطمينـان حصـول، عمـوميو فردي ايمني
. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويباب وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي استانداردهاي

د صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظوربه تواندمي سازمان آن بنديرجهو
، مشـاوره در زمينة فعال مؤسساتوها سازمان خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را

و مراكـز هـا آزمايشـگاه، محيطـي زيسـت مـديريتو كيفيـت مـديريت هـاي سيستم گواهي صدورو مميزي، بازرسي، آموزش
 نظـام ضـوابط اسـاسبررا مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران، سنجشلوساي) واسنجي(كاليبراسيون

 هـاآن عملكـردبرو اعطاهاآنبه صالحيت تأييد گواهينامة، الزم شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت
 انجـامو گرانبهـا فلـزات عيار تعيين، سنجش وسايل) واسنجي(راسيون كاليب، يكاها المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت مي

. است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

و فوالدي آهنگرم بر روي قطعات غوطه وري هاي گالوانيزه پوشش« و روش-ي هاي ويژگي ها

»آزمون

و: رئيس يا نمايندگي/ سمت
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)دكتري خوردگي(
 عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير

:دبير
 ساالروند، زهره

)فوق ليسانس شيمي(
 عضو هيات علمي پژوهشگاه استاندارد

(اعضاء )اسامي به ترتيب حروف الفبا:
 پورحبيب، نازآفرين

)يليسانس شيمي كاربرد(

 داوررضاخاني،
)فوق ليسانس متالورژي(

 طاليي، بهزاد
)ليسانس مهندسي شيمي(

 محمودي، عباس
)ليسانس مهندسي شيمي(

 نيك روي، اصغر
)ريت صنعتييمدليسانس(

 هاشمي، محمد علي
)ليسانس مهندسي شيمي(

 شركت پوشش فلزي رويكاران پويا

 پژوهشگاه نيرو
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 شركت صنعتي سهند كاوه
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ه

 يش گفتارپ
آ پوشش"استاندارد و فوالديهاي گالوانيزه غوطه وري گرم بر روي قطعات و روش هاي آزمون- هني " ويژگي ها

در سازمان ملي استانداردتوسط مربوطكه پيش نويس آن در كميسيون هاي و و تدوين شده است و تهيه نهصد
و ششمين و پليمراجالس كميته ملي استاندارد هشتاد مورد تصويب قرار گرفته 18/9/1391 مورخ شيميايي

و مقررات3ماده است، اينك به استناد بند يك  و تحقيقات صنعتي ايران، موسسهقانون اصالح قوانين  استاندارد
.، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه

و خدمات، و جهاني در زمينه صنايع، علوم و پيشرفت هاي ملي و هماهنگي با تحوالت براي حفظ همگامي
م و تكميل ايناواستانداردهاي ملي ايران در و هر پيشنهادي كه براي اصالح قع لزوم تجديد نظر خواهد شد

 بنابراين،. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
.بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

و–1390سال2478لي شمارهم استاندارد و روش آزمون گالوانيزه گرم بر روي قطعات چدني  فوالدي ويژگيها
 محافظت در برابر خوردگي از طريق گالوانيز گرم،-روكش كاري فلزي–1366سال 2822و استاندارد ملي شماره

و اين استاندارد جايگزين آنها مي شود . باطل
و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفا : ده قرار گرفته به شرح زير استمنبع

1- ISO1461-2009- Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles- 
specifications and test methods 
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و روش هاي آزمون-و فوالدي آهنيگرم بر روي قطعات غوطه وري هاي گالوانيزه پوشش  ويژگي ها

دو دامنه كاربر هدف1

و روش هاي آزمون براي پوشش هايي است كه از طريق هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي عمومي
و فوالدي غوطه وري ها(گرم بر روي قطعات ساخته شده آهني 98حداقل(در مذاب روي) شامل برخي چدن

.ايجاد مي شود) درصد جرمي
:اين استاندارد براي موارد زير كاربرد ندارد

و فنس كه به روش غوطه وري گرم پيوسته گالوانيزه مي شوند-الف و محصوالت توري .ورق، سيم
و لوله هايي-ب ها( تيوب .گرم مي شوندغوطه وري كه در خطوط توليد اتوماتيك گالوانيزه) انواع لوله
مل) اتصاالت به طورمثال(گرم غوطه وري محصوالت گالوانيزه-ج ي مجزا كه شامل الزامات داراي استاندارد

و متفاوت با اين استاندارد مي باشد .اضافي
استاندارد هاي محصوالت خاص مي توانند با ذكر شماره آنها يا با اصالحات خاص براي آن محصول، با اين استاندارد-يادآوري

م. براي پوشش، تجميع شوند ي تواتد براي پوشش گالوانيزه همچنين به منظور رعايت ضوابط قانوني خاص، الزامات ديگري
. محصوالت تعيين گردد

و پوشش اضافي گالوانيزه غوطه وري گرم قطعات را شامل نمي شود . اين استاندارد عمليات بعد از گالوانيزه
 مراجع الزامي2

بدين. است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده
.ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي محسوب مي شود

و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها
شده است، در مورد مدركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است .همواره آخرين تجديد نظر
: استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

- پوشش گالوانيزه گرم بر روي مواد آهني- پوششهاي فلزي، 1385سال: 1545استاندارد ملي شماره2-1
بر اندازه  واحد سطح گيري گراوي متري جرم

و ديگر پوششهاي غير آلي پوشش،1376سال: 4683استانداردملي ايران شماره2-2 و-هاي فلزي تعاريف
 گيري ضخامت قراردادهاي مرتبط با اندازه

و ديگر پوشش پوشش،1376سال: 4685استاندارد ملي شماره2-3 هاي روش- هاي غيرآلي هاي فلزي
 گيري ضخامت اندازه

ها–، شمش هاي تصفيه شده روي 1390سال: 4998دارد ملي شماره استان2-4  ويژگي
 بازرسي مدارك انواع، 1381سال: 6650استاندارد ملي شماره2-5
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، تعيين ضخامت پوشش هاي غير مغناطيسي بر روي بسترهاي 1381سال: 6827استاندارد ملي شماره2-6
ـ روش آزمون مغناطيسي مغناطيسي

و جالها1386سال: 7510دارد ملي شماره استان2-7  اندازه گيري ضخامت فيلم-، رنگ ها
ها1385سال: 8907استاندارد ملي شماره2-8 و روش هاي آزمون–گرد روي-، رنگدانه  ويژگي ها

2-9 ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes 
indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 
2-10 ISO 2859-2, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 2: Sampling plans 
indexed by limited quality (LQ) for isolated lot inspection 
2-11 ISO 2859-3, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 3: Skip-lot sampling 
procedures 
2-12 EN1179, zinc and zinc alloys- Primery zinc 
2-13 EN 13283, zinc and zinc alloys – Secondary zinc 
 

و تعاريف3  اصطالحات
: تعاريف زير به كار مي رودودر اين استاندارد اصطالحات

3-1
 گالوانيزه غوطه وري گرم
و روي بر روي محصوالت آهني يا فوالدي، ازطريق غوطه ور نمودن- يا آلياژهاي آهن/تشكيل پوششي از روي
 مذاب درروي فوالد يا چدن آماده شده

3-2
 طه وري گرم پوشش گالوانيزه غو

.پوششي كه از طريق گالوانيزه غوطه وري گرم حاصل مي شود
.اصطالح پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم از اين پس پوشش خوانده مي شود-يادآوري

3-3
 جرم پوشش

و يا آلياژ هاي روي برواحد سطح  كل جرم روي
م) g/ml( جرم پوشش به صورت گرم بر متر مربع: يادآوري .ي شودبيان

3-4
 ضخامت پوشش

و يا آلياژ هاي روي  كل ضخامت روي
.بيان مي شود)�m( ضخامت به صورت ميكرومتر-يادآوري
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3-5
 سطح عمده

و و اين پوشش براي ظاهر  استفادهيا ميزان/قسمتي از قطعه كه توسط پوشش، پوشيده شده يا بايد پوشيده شود
.آن، ضروري است

3-6
 لي نمونه كنتر

. قطعه يا تعدادي قطعات يك محموله كه براي نمونه برداري انتخاب مي شوند
3-7

 ناحيه مرجع
.ناحيه اي كه تعداد بخصوصي از اندازه گيري هاي منفرد بايد بر روي آن انجام شود

3-8
 ضخامت موضعي پوشش

ع براي آزمون مغناطيسي يا از ميانگين ضخامت پوششي كه از تعداد مشخصي اندازه گيري در يك ناحيه مرج
. مقادير منفرد يك آزمون جرمي حاصل شده است

3-9
 ميانگين ضخامت پوشش

 مقدارميانگين ضخامت هاي موضعي
3-10

 جرم موضعي پوشش
.مقدارجرم پوششي كه از يك آزمايش منفرد جرم سنجي حاصل مي شود

3-11
 ميانگين جرم پوشش

 شمارهش كه با استفاده از يك نمونه كنترلي برگزيده شده مطابق استاندارد ملي مقدارميانگين جرم هاي پوش
).را مالحظه كنيد9-3( يا با تبديل ضخامت متوسط پوشش، تعيين مي شود 1545

3-12
 مقدار ضخامت پوششهمينيك

ين مقدار متوسط كمترين نتيجه اندازه گيري هاي منفرد در يك ناحيه مرجع در يك آزمون جرم سنجي يا كمتر
 از تعداد مشخصي اندازه گيري در آزمون مغناطيسي

3-13
 محموله مورد بازرسي

 سفارش منفرد يا مقدار بار تحويلي منفرد
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3-14
 بازرسي جهت پذيرش

.بازرسي از يك محموله مورد بازرسي در كارخانه گالوانيزه كننده، مگر اينكه به طريق ديگري مشخص شود

3-15
ي بدون پوشش نواح

و فوالدي كه باروي مذاب واكنش نداده اند .نواحي از قطعات آهني
3-16

 روي مذاب
 روي با خلوص باالجرم مذاب شامل

3-17
 جوش معيوب

نشر محلول هاي آماده سازي محبوس شده، از فضاهاي باريك بين دو سطح نزديك به هم كه جوشكاري شده
 در قطعات گالوانيزه شده) حفره هاي جوش(جوش معيوب است يا از حفره هاي خيلي كوچك 

 الزامات عمومي4
 كليات4-1

اين استاندارد مجموعه اي از الزامات براي محتويات روي مذاب كه براي پوشش گالوانيزه مورد استفاده قرار مي
و شرايط هيچ الزامي را براي اين استاندارد).را ببينيد2-4قسمت(گيردرا تعيين مي كند تركيب شيميايي

و(سطحي و كه بر ظاهر،و شرايط گالوانيزه شدن فلز پايه، جرم مواد) زبري صافي خواص ضخامت، ساختار
و فيزيكي پوشش تاثير . مي گذارند را تعيين نمي كند مكانيكي

 غوطه وري گرم حمام گالوانيزه4-2
مطابق استاندارد ملي شماره(مجموع عناصر ديگر.تحمام گالوانيزه غوطه وري گرم عمدتا محتوي روي مذاب اس

از)ه جز قلع وآهنب 4998 . درصد جرمي باشد5/1در روي مذاب، نبايد بيش
 توسط خريدار ارائه شودداطالعاتي كه باي4-3

.بايد توسط خريدار ارائه شود)2-والف1-بندهاي الف(اطالعات فهرست شده در پيوست الف
 ايمني4-4
ب فراهم شودم و مذاب از قطعات، بايد مطابق پيوست .نافذ خروج گاز

و نمونه برداري5  بازرسي جهت پذيرش
و و يا از طرف خريدار انجام شود از بازرسي جهت پذيرش مي تواند به وسيله بايد قبل از خروج محصوالت

. ش، غير از اين ذكر نموده باشدكارخانه گالوانيزه كننده صورت گيرد، مگر اينكه خريدار در زمان سفار
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و آزمون ضخامت پوشش روي مي باشد آزمون هاي. بازرسي جهت پذيرش شامل ارزيابي ظاهر پوشش محصوالت
و تنها در مواردي كه توافق شده باشد، آزمون فوق انجام خواهدشد . چسبندگي معموال انجام نمي شود

ون ضخامت بايد به طور تصادفي از هر محموله مورد در صورت درخواست مشتري، نمونه كنترلي براي آزم
كمترين تعداد قطعات اخذ.، برداشته شود)را مالحظه كنيد13-3(بازرسي كه براي آزمون انتخاب شده است

.باشد1شده از هر محموله مورد بازرسي براي تهيه نمونه كنترلي بايد مطابق جدول 

ر محمولهتعداد نمونه كنترلي مناسب با مقدا-1جدول

 حداقل تعداد قطعات در نمونه كنترلي تعداد قطعات در محموله
همه3تا1
5003تا4
12005تا501

32008تا1201
1000013تا3201

10000>20

 خواص پوشش6
 ظاهرپوشش6-1

ي و از فاصله اي كه در بازرسي براي پذيرش، تمام سطوح قطعات گالوانيزه شده ابتدا با ديد نرمال ا تصحيح شده
و بايدعاري ازبرآمدگي، تاول نواحي برآمده كه زير آنها فلز(كمتر از يك متر نباشد، بازرسي چشمي مي شوند

و)جامد نباشد .پوشش باشندبدونو نواحي) اگر آسيب رسان باشند(نقاط نوك تيز، زبري
مالحظات. در برابر خوردگي است)ن يا قطعه فوالديآه(هدف اوليه پوشش گالوانيزه، محافظت از اليه زيرين

در مواقعي كه اين نوع كاربرد. مربوط به زيبايي يا ويژگي هاي تزييني بايد از درجه دوم اهميت قرارداشته باشد
ها نيز مهم باشد، با توجه به طيف وسيعي از مواد اوليه مورد استفاده در قطعات، توصيه مي شود كه گالوانيزه 

كه قابل استفاده بر روي آهن يا قطعه) پرداخت(و مشتري نسبت به يك استاندارد تميز كاري كننده
ه استانداردك اين موضوع وقتي داراي اهميت است. توافق نمايند باشد،)دركل قطعه يا در قسمتي ازآن(فوالدي

و صافي بايد. باشد،مورد نياز براي پرداخت كاري فراتر ازآنچه كه در اين بند لحاظ شده اشاره كرد كه زبري
و زبري پوشش هاي قطعاتي كه پس ازساخت گالوانيزه شده اند با محصوالتي مثل ورق  مفاهيمي نسبي هستند

در عمل، ارائه تعريفي از شكل ظاهر وپرداخت. وسيم گالوانيزه كه به طور مكانيكي تميز مي شوند، فرق مي كند
. كه همه الزامات را شامل شود، ممكن نيست
يا ناهمواري بعضي)مثال حالت شبكه اي يا نواحي خاكستري تيره(ايجاد نواحي خاكستري روشن تر يا تيره تر
يا( همچنين گسترش شوره ناشي ازانبارش مرطوب. از سطوح نبايد دليلي بر عدم پذيرش باشند محصوالت تيره

گرم حاصل غوطه وري بار، پس از گالوانيزهروشن خوردگي، عمدتا بر پايه اكسيد روي، كه در شرايط مرطوب ان
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نبايد دليلي بر عدم پذيرش باشد، به شرط آنكه ضخامت پوشش باقيمانده، بيشتراز حداقل مقدار) مي شود
. تعيين شده باشد

ز داشته در شرايط خاص، براي مثال، در مواقعي كه قطعات گالوانيزه براي كاربرد ويژه اي به پوشش هاي اضافه نيا-يادآوري
:بخواهدموارد به شرح زير را باشد، خريدار ممكن است از گالوانيزه كننده

و) الف يا/قطعات با آب سرد نشوند
از)ب و نقل هنگامدر پوشش گالوانيزه سطح بر روي خوردگيتمحصوالليشكت جلوگيري و حمل . انبارش

كه در كاربرد مطلوب قطعه گالوانيزه يا در الزامات فالكس، برآمدگي ها وخاكستر روي در جاييباقي مانده هاي
ب(مجاز نيستند مقاومت به خوردگي آن موثر باشند،  استانداردهبراي داده هاي كارآيي حفاظت خوردگي

ISO1413-1[7]مراجعه كنيد.(
هم)براي مثال پاشش مذاب جوش(اثرات برزيبايي ظاهري  حاصل از جوشكاري پيوسته در اطراف سطوح روي

به. قرار گرفته درمرحله ساخت، نبايد دليل مردود شدن قطعات شود استفاده از اين الگو هاي جوشكاري اغلب
 ISO14716-2[8] براي راهنمايي هاي بيشتر به استاندارد(داليل موضوعات مرتبط با سالمت وايمني است 

 ). مراجعه كنيد
و براي بازرسي6-3با بند قطعاتي كه در بازديد چشمي رد مي شوند بايد مطابق ترميم يا دوباره گالوانيزه شوند

.مجدد ارائه گردند
در صورت) مثال هنگامي كه قرار است پوشش هاي گالوانيزه رنگ شوند(هنگامي كه الزامات ويژه اي وجود دارد

).مراجعه كنيد2- به پيوست الف(درخواست خريدار مي بايست يك نمونه توليد شود
 ضخامت6-2
 كليات6-2-1

و آهني در برابغوطه وري پوشش هايي كه باروش گالوانيزه ر خوردگي گرم ايجاد مي شوند، از محصوالت فوالدي
ث(محافظت مي كنند مدت زمان حفاظت از خوردگي در چنين پوشش هايي تقريبا ). را مالحظه كنيد پيوست

).مراجعه كنيد ISO1413-1[7]به استاندارد(متناسب با ضخامت پوشش است 
 روش هاي آزمون6-2-2

در صورت اختالف نظر در روش آزمون، روش محاسبه ضخامت پوشش بايد تعيين ميانگين جرم پوشش گالوانيزه
و با استفاده از روش جرم سنجي مطابق با استاندارد ملي شماره غوطه وري  درو باشد 1545گرم برواحد سطح

اگر تعداد قطعات مورد. گرم بر سانتي متر مكعب استفاده شود2/7پوشش برابر با محاسبات بايد از چگالي اسمي
و ترميم قطعات غير قابل قبول بعهده خريدار باشد،10سفارش كمتر از  و هزينه هاي تخريب عدد باشد

.خريدارمي تواند آزمون جرم سنجي را نپذيرد
و( 6827و 7510ملي شماره در استانداردهاي اغلب به يكي از روش هاي مغناطيسي ارائه شده آزمون ها

روش هايدر). را مالحظه كنيدتپيوست(انجام مي شود) 4685استاندارد ملي همچنين روش ارائه شده در
و فلز پايه كه متاثر از وجود پوشش است يا كاهش عبور شارم غناطيسي، جاذبه مغناطيسي بين آهن رباي دايمي
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و روش هاي. مغناطيسي عبوري از پوشش وفلز پايه اندازه گيري مي شود روش هاي جايگزين شامل جرم سنجي
).را مالحظه كنيدتپيوست( ميكروسكپي سطح مقطع مي باشد 

درو( 6827و 7510ملي شماره استانداردهايدرن ارائه شده روش هاي آزمو استاندارد همچنين روش ارائه شده
بدليل.و فعاليت هاي معمول كنترل كيفي، مناسب ترين روش است براي استفاده در حين كار) 4685ملي 

من مي باشداينكه در اين روش ها ناحيه مورد اندازه گيري خيلي كوچك  فردكمتر از ممكن است ارقام
و اگر تعداد مناسبي اندازه گيري در يك سطح مرجع. يا ميانگين پوشش باشند/مقاديرضخامت ميانگين موضعي

و همچنين روش  انجام شود، ضخامت موضعي تعيين شده، به طور موثر همان خواهد بود كه باروش مغناطيسي
.جرم سنجي، تعيين مي شود

 نواحي مرجع6-2-3
و موقعيت و اندازه هاي آنها در مورد آزمون جرم سنجي يا مغناطيسي، بايد با تعداد و توجهنواحي مرجع به شكل

اندازه قطعات، به نحوي انتخاب شوند كه نتيجه آن تا آنجايي كه ممكن است نمايانگر ميانگين ضخامت يا جرم 
 100تقريبا با فاصله روي يك قطعه طويل در نمونه كنترلي، نواحي مرجع بايد. پوشش برواحد سطح باشد

و با فاصله و بايد همه سطح 100ميليمتري از لبه ها و تقريبا از مركز برداشته شوند ميليمتري از يكديگر باشد
2تعداد نواحي مرجع، بسته به اندازه قطعات جداگانه در نمونه كنترلي بايد مطابق جدول. قطعه را در برگيرد

.باشد

الزم براي آزمون ضخامت سنجيتعداد نواحي مرجع-2جدول  

 تعداد نواحي مرجع قرارگرفته در قطعه اندازه مساحت سطح عمده رده

از الف ≤3 مترمربع2بيشتر

ازب ≤1 سانتي متر مربع تا دو متر مربع 100بيشتر

ازج تا10بيشتر 1 سانتي متر مربع 100سانتي متر مربع
عه برابريك ناحيهقطNسانتي متر مربع10كمترازمساوي ياد
 سانتي متر مربع 100× سانتي متر مربع 200= متر مربع2-1ياد آوري
سانتي متر10× سانتي متر10= سانتي متر مربع 100-2ياد آوري

از،2الف درجدول رده براي قطعات سه) قطعات بزرگ(متر مربع2با مساحت سطح عمده بزرگ تر حداقل بايد
در نمونه) كه به طورجداگانه برداشته شده(در هر قطعه.ع در هر قطعه از نمونه كنترلي انتخاب شودناحيه مرج

ن ضخامت پوشش كنترلي، ميانگين ضخامت پوشش درهر ناحيه مرجع بايد مساوي يا بزرگ تر از مقادير ميانگي
.باشد4يا3ول داده شده در جد

ج در جدول و ب از، ميانگين2براي قطعات رده ضخامت پوشش روي هر نواحي مرجع بايد برابر يا بزرگتر
در. باشد4يا3ضخامت پوشش موضعي مربوط در جدول  ميانگين ضخامت پوشش بر روي همه نواحي مرجع

.باشد4يا3يك نمونه بايد برابر يا بزرگتر از مقدارميانگين ضخامت پوشش مربوط درجدول 
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يك cm²10از قطعات بايد با هم جمع شوند تا حداقل سطحNي، تعداد كاف2در جدولد براي رده براي
يك. ناحيه مرجع منفرد فراهم نمايند تعداد كل قطعات موردآزمون، مساوي با تعداد قطعات مورد نياز براي تهيه

در اگر تعداد قطعات.، مي باشد1، ضرب در عدد مربوط به اندازه محموله در ستون دوم جدولNناحيه مرجع 
راه ديگر اين.دنمحموله كم تر از تعداد محاسبه شده باشد،كل قطعات گالوانيزه شده مورد آزمون قرار مي گير

 ISO 2859-3يا ISO2859-1 ،ISO2859-2است كه يكي از دستورالعمل هاي نمونه برداري، ارائه شده در 
و . مورد استفاده گيرد انتخاب

، نواحي مرجع 6827ملي شماره به روش مغناطيسي مطابق استاندارد براي اندازه گيري ضخامت پوشش روي،
.بايد از همان نواحي انتخاب شوند كه براي روش جرم سنجي انتخاب شده اند

از cm210 هنگامي كه براي ايجاد ناحيه مرجع با اندازه حد اقل قطعه برداشته شود واگر مساحت5بايد بيش
و اگر مساحت مناسبي از سطح عمده موجود باشد، اندازه گيري مغناطيسي منفرد بايد روي هر قطعه انجام شود

.مناسبي از سطح عمده موجود نباشد، بايد از آزمون وزن سنجي استفاده نمود
سانتي متر مربع بايد حد اقل پنج قرائت با آزمون مغناطيسي در تمام قسمت هاي10در هر ناحيه مرجع با سطح

يك. پوشش انجام شود جداگر باشد، ايرادي ندارد،4يا3ولي از قرائت هاي منفرد،كمتر از مقادير موجود در
زيرا فقط الزم است مقدار ميانگين همه قرائت هاي هر ناحيه مساوي يا بزرگ تر از ضخامت موضعي داده شده در 

رو براي آزمون مغناطيسي،. جدول باشد شي شبيه آزمون متوسط ضخامت پوشش براي همه نواحي مرجع بايد به
.)مراجعه كنيد 1545ملي به استاندارد(جرم سنجي محاسبه شود

ميليمتر از لبه ها، سطوح10اندازه گيري ضخامت نبايد روي سطوح برش خورده يا نواحي به فاصله كمتر از
.بريده شده با شعله يا گوشه ها انجام شود

ن3ضخامت موضعي پوشش در جدول انتخاب شده3-2-6واحي مرجعي كه مطابق با بند، فقط بايد در رابطه با
بر نتايج آزمون هاي ضخامت) جرم پوشش(در مواقع اختالف نظر، نتايج آزمون جرم سنجي. اند، تعيين شود

.پوشش اولويت دارد
انتخاب شده3-2-6، فقط بايد در رابطه با نواحي مرجعي كه مطابق با بند4ضخامت موضعي پوشش در جدول

بر نتايج آزمون هاي ضخامت) جرم پوشش(در مواقع اختالف نظر، نتايج آزمون جرم سنجي. تعيين شود اند،
.پوشش اولويت دارد
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كمينه ضخامت هاي پوشش نمونه هايي كه سانتريفوژ نمي شوند-3جدول  

 قطعات وضخامت آنها
 ضخامت موضعي

)حداقل(پوشش a

µm

 جرم موضعي
)حداقل(پوشش b

g/m² 

ت ميانگين ضخام
)حداقل(پوشش c

µm

 ميانگين جرم
)حداقل(پوشش b

g/m²
610 7050585ميليمتر6بيشتر ازفوالد

كمتر ياميليمتر3بيشتر ازفوالد
 ميليمتر6مساوي

5539570505

5/1بيشتر از يا مساويفوالد
ازميليمتر  ميليمتر3 كمتر

4532555395

3525045325ميليمتر5/1بيشتر ازفوالد
7050580575ميليمتر6بيشتر يا مساويچدن

6043070505ميليمتر6كمتر ازچدن
استاندارد هاي محصوالت منفرد ممكن است الزامات متفاوتي شامل رده هاي مختلف ضخامت را در بر داشته باشد:اين جدول كاربرد كلي دارد-يادآوري

).را مالحظه كنيد8-2-الف(
، درهنگام اختالف نظر مرجع مي باشد الزا و ميانگين جرم پوشش كه در اين جدول مشخص شده . مات جرم پوشش موضعي

.را مالحظه كنيد8-3بند a

bجرم پوشش معادل با استفاده از دانسيتهg/cm³ 2/7)را مالحظه كنيدتپيوست.(
cرا مالحظه كنيد9-3بند.

 ضخامت هاي پوشش وجرم نمونه هايي كه سانتريفوژ مي شوند ينهكم-4 جدول

 قطعات وضخامت آنها
 ضخامت موضعي

)حداقل(پوشش a

µm

 جرم موضعي
)حداقل(پوشش b

g/m² 

ميانگين ضخامت 
)حداقل(پوشش c

µm

 ميانگين جرم
)حداقل(پوشش b

g/m²
:قطعات رزوه دار
 ميليمتر6قطربزرگ تر از

 ميليمتر6قطركوچك تر يا مساوي
40 
20 

285 
145 

50 
25 

360 
180 

:شامل چدن ها(ساير قطعات (
 ميليمتر3بزرگ تر يا مساوي

 ميليمتر3كوچك تر از
45 
35 

325 
250 

55 
45 

395 
325 

و استانداردهاي محصول منفرد، ممكن است الزاما: اين جدول كاربرد كلي دارد-يادآوري و مهره را8-2-الف(ت متفاوتي داشته باشند استاندارهاي پوشش پيچ
).مالحظه كنيد

و ميانگين جرم پوشش كه در اين جدول مشخص شده، درهنگام اختالف نظر مرجع مي باشد .الزامات جرم پوشش موضعي
aرا مالحظه كنيد8-3بند.
bجرم پوشش معادل بااستفاده از دانسيتهg/cm³ 2/7)درا مالحظه كنيت پيوست(
cرا مالحظه كنيد9-3بند.
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 ترميم6-3
از بدونكل نواحي درصدكل مساحت سطح يك قطعه5/0پوشش براي ترميم توسط گالوانيزه كننده نبايد بيش

از بدونو هر ناحيه  اي پوشش بزرگتر باشند، قطعه بدوناگر نواحي. باشدcm²10پوشش براي ترميم نبايد بيش
و گالوانيزه كننده توافق شود كه شامل چنين نواحي است . بايد گالوانيزه مجدد شود مگر بين خريدار

اربراي مثال(ترميم بايد با پاشش هاي حرارتي روي يا با رنگ ) ISO2063 [2]شده در استاندارديهامطابق روش
در 8907ملي شماره مناسب غني از روي كه درآن رنگدانه گرد روي مطابق با استاندارد  عملي چنيندهحدومو

همچنين مي توان از يك خمير. سيستم هايي است يا با محصوالت خمير روي يا پولك روي مناسب، انجام شود

.)را مالحظه كنيدپپيوست(آلياژ روي نيز استفاده كرد
براي مثال يك پوشش رنگي كه بعدا بكار خواهد(در جايي كه الزام خاصي توسط خريدار درخواست مي شود

.دستورالعمل ترميم مورد نظر بايد از قبل توسط گالوانيزه كننده به خريدار پيشنهاد شود،)رفت
و بستر سازي الزم به منظور حصول اطمينان از ايجاد روش عملي ترميم بايد شامل زدودن پوسته ها، تميز كردن

.چسبندگي باشد
اينكه خريدار طور ديگري به گالوانيزه ميكرومتر باشد، مگر 100ضخامت پوشش نواحي ترميم شده، بايد حداقل

مثال هنگامي كه قرار است سطح گالوانيزه مجددا به روش ديگري پوشش داده شود،. كننده پيشنهاد كند
پوشش نواحي. ضخامت براي نواحي ترميم شده بايد همان مقدار باشدكه براي پوشش گالوانيزه بوده است

.ت به فوالدي كه پوشش بر سطح آن بكار رفته است را دارا باشدترميمي بايد قابليت حفاظت فدا شونده نسب
.توصيه هايي براي ترميم نواحي معيوب ارائه شده استپدر پيوست-يادآوري

 چسبندگي6-4
در حال حاضر هيچ استاندارد مناسبي براي آزمايش چسبندگي پوششهاي گالوانيزه غوطه وري گرم قطعات

و و آهني . جود نداردساخته شده فوالدي
و فلز اصلي آزمايش شود زيرا چسبندگي خوب، مشخصه فرآيند عموما نيازي نيست كه چسبندگي بين روي
و  و قطعات پوشش شده بايد بدون پوسته يا ورقه شدن در قبال جابجايي متناسب با ماهيت گالوانيزه است

و استفاده معمولي آنها مقاوم باشند ضخيم تر نياز به جابجايي با دقت بطور كلي پوششهاي. ضخامت پوشش
خمش وتغيير شكل بعد از گالوانيزه، جابجايي عادي محسوب نمي. بيشتري نسبت به پوششهاي نازكتر دارند

.شود
در جايي كه آزمايش چسبندگي الزام خريدار مي باشد روش آزمون بايد قبل از عمليات گالوانيزه، به توافق

و خريدار برس اگر الزم است كه چسبندگي آزمايش شود، مثال در مورد قطعاتي كه در معرض.دگالوانيزه كننده
تنش هاي مكانيكي زياد هستند، آزمون بايد فقط روي سطح عمده انجام شود، مانند نواحي اي كه چسبندگي 

.خوب به واسطه كاربرد آن داراي اهميت است
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با(آزمون سطح هاشوري را در مورد خواص مكانيكي پوشش ارائه مي دهد اطالعاتي) ISO16276-2 [9]مطابق
و آزمون. كه ممكن است در بعضي از موارد چيزي بيش از الزامات كاربردي مورد نياز باشد آزمون هاي ضربه اي

.هاي برشي براي پوشش هاي گالوانيزه، ممكن است كه تدوين شوند
 معيارهاي پذيرش6-5

انجام شود،3-2-6براي تعداد كافي از نواحي مرجع ارائه شده در بند2-2-6هنگامي كه آزمايش ها مطابق با بند
براي انجام آزمون ها بايد از روش هاي. باشد4يا3جدول ضخامت پوشش نبايد كمتر از مقادير ارائه شده در 

كا غير مخرب استفاده شود، هش جرم مگر در موارد اختالف يا اينكه خريدار موافقت كند كه قطعات براي تعيين
هنگامي كه قطعات، داراي ضخامت هاي مختلف فوالد هستند، هر دامنه ضخامت بايد. مي تواند برش داده شوند

و نتايج با مقادير مرتبط در  به تناسب مقايسه4و3جداول به عنوان يك قطعه جداگانه در نظر گرفته شود
.گردند

يا اگر تعداد(مات نباشد، دو برابر تعداد اصلي قطعاتاگر ضخامت پوشش يك نمونه كنترلي، منطبق با اين الزا
و آزمايش شوند) قطعات، كمتر از اين تعداد است، همه قطعات اگر نمونه كنترلي. بايد از محموله جدا شده

. اگر نمونه كنترلي بزرگتر، مورد قبول نباشد. بزرگتر، قابل قبول باشد، كل محموله بازرسي، پذيرفته مي شود
با الزامات مطابقت ندارند، بايدغير قابل استفاده در نظر گرفته شوند يا با اجازه خريدار مجددا گالوانيزه قطعاتي كه

.گردند
 گواهي انطباق7

و ارائه در صورت نياز خريدار، گالوانيزه كننده بايد گواهي نامه انطباق محصول با الزامات اين استاندارد را فراهم
.)را مالحظه كنيد 6650 استاندارد ملي شماره(نمايد
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 پيوست الف
)الزامي(

 اطالعاتي كه خريدار بايد براي گالوانيزه كننده تهيه كند
 اطالعات ضروري براي ارائه توسط خريدار1-الف

.شماره اين استاندارد بايد توسط خريدار به گالوانيزه كننده ارائه شود
خر2-الف  يداراطالعات اضافي براي ارائه توسط

و برحسب مورد، خريدار بايد اطالعات اطالعات زيرممكن است براي اهداف خاص مورد نياز باشد، در اين صورت
.الزم را تهيه وارائه نمايد

و خواص فلز پايه، كه ممكن است بر گالوانيزه1-2-الف شامل ويژگي. گرم موثر باشدغوطه وري تركيب
. EN 10163-3 [12] ,EN 10204 [13]وEN 10025 [11]مراجع طابقم شرايط كاربري فوالد

و يا پالسما روي سطح كار2-2- الف  عمليات برش شعله، برش ليزري
يك نشاني از سطح مورد نظر، براي مثال نقشه يا نمونه هايي كه به طور مناسبي عالمت گذاري3-2- الف

.شده اند
ناهمواري سطوح، براي مثال شرابه هاي گرد يا آثار حاصل نقشه يا روش ديگري براي مشخص كردن4-2- الف

خريدار بايد در مورد روش. از تماس تجهيزات كه پوشش قطعه را براي هدفي خاص غير قابل قبول خواهد كرد
. برخورد با اينگونه مسايل، با گالوانيزه كننده مذاكره نمايد

ش5-2- الف ود كه داراي فضاي داخلي محصور شده باشد، براي هرگاه قطعاتي براي گالوانيزه كننده ارسال
و اندازه صحيح حفره براي خروج هوا،  مدرك مستند ويژگي هاي طراحي قبل از بايد اطمينان از اجراي محل

.انجام كار به گالوانيزه كننده ارائه شود
.گالوانيزه كننده موظف به چنين كاري نيست-1ياد آوري

د6-2- الف  يگري براي نشان دادن الزامات شرايط پرداخت نمونه يا وسيله
 آماده سازي اوليه براي هرگونه الزامات خاص7-2- الف
)را مالحظه كنيد2-6(پوششبراي هرضخامت خاص8-2- الف
را برآورده4، الزامات جدول3ضرورت يا قابليت پذيرش يك پوشش سانتريفوژ شده كه بجاي جدول9-2- الف
.كند
را3-6بند(مليات بعد ازگالوانيزه يا پوشش اضافي روي آن كه بايد بر پوشش گالوانيزه اعمال شودع10-2- الف

) مالحظه كنيد
)را مالحظه كنيد5بند(ترتيبات بازرسي11-2- الف

زير در استاندارد گرم با توجه به موارد غوط وري راهنمايي هاي تفصيلي درمورد اثر شرايط قطعات بر نتايج گالوانيزه-2ياد آوري
ISO1413-2[8] ارائه شده است:

)تركيب شيميايي كل وسطح(تركيبات فوالد�
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 شرايط سطح فوالد�
 سطح قطعات صاف بودن�
و شكل(طراحي قطعات� )سايز، وزن
 تنش در قطعه�
 روش هاي عملي گالوانيزه�

 اطالعات تكميلي براي ارائه توسط گالوانيزه كننده3-الف
:خواست خريدار، گالوانيزه كننده بايد اطالعات به شرح زير را ارائه نمايد در صورت در

، ازجمله روش ترميم محل هاي1-3- الف  پوشش بدونهرگونه اطالعات مربوطه در دسترس او
مراجعه 6650براي فرم گواهي به استاندارد ملي شماره(گواهي انطباق محصول با اين استاندارد2-3-الف
)شود

.گواهي بايد قبل از اجراي كار صورت گيرد نوع براي اين خريدار سوياز درخواست-3ياد آوري
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 پيوستب
)الزامي(

و فرآيند  الزامات ايمني
و تخليه مذاب، خريدار بايد وسايلي و سالمتي شامل سوراخ هاي خروج گاز در صورت فقدان مقررات ملي ايمني

و اي و يا وسايل ديگري را براي تهويه وتخليه فضاهاي بسته تدارك ببيندرا براي جابجايي قطعات .جاد سوراخ ها
و ورود مذاب بي خطر و يا وسايل ديگري جهت خروج هوا و اندازه آن اين كار بايد شامل تعداد كافي از سوراخ ها

را،ايجاد نمايد و تخليه هايي .ايجاد كنديا به گالوانيزه كننده اجازه دهد تا چنين تهويه ها
:هشدار

ميغوطه وري زيرا در فرآيند گالوانيزه كه از فضاهاي بسته اجتناب شود، ضروري است و شود گرم باعث انفجار
در.است ناكبراي افراد خطر .محسوب مي شود حاضر حالاين موضوع از بزرگ ترين خطرات

و تخليه، در استاندا-1يادآوري .ارائه شده است ISO1413-2[8]رداطالعات بيشتر در مورد تهويه
و تجهيزات مورد استفاده-2ياد آوري اطالعات تكميلي در مورد جنبه هاي ايمني در بهره برداري از گالوانيزه غوطه وري گرم

.ارائه شده است EN 746-4 [10] درفرآيند حرارتي در 
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پپيوست
)اطالعاتي(

 پوششو يا آسيب ديده بدونترميم نواحي
يا ISO12944-5 [6]مطابق(گر به گالوانيزه كننده توصيه شود كه پوشش اضافي بر روي گالوانيزه مد نظر استا

EN13438 [14] (و و از روش هاي پيشنهادي خريدار بايد آگاه باشد كه ترميم نواحي صدمه ديده مجاز است
و كاربران بايد. شود آگاه باشدپوشش، استفاده بدونموادي كه بايد براي ترميم نواحي صدمه ديده يا  خريداران

و مواد به كار رفته سازگار است) بعد از گالوانيزه(اطمينان يابند كه اينگونه پوشش  . با روش ها
براي ترميم. شامل ضخامت پوشش مورد نياز براي ترميم در مرحله بازرسي جهت پذيرش نيز مي باشد3-6بند

ه اندازه نواحي قابل قبول براي عمليات ترميم،. اي مشابه استفاده مي شودنواحي صدمه ديده درمحل از روش
.پوشش باشد بدونبايد شبيه اندازه هاي قابل قبول براي نواحي 
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تپيوست
)اطالعاتي(

 تعيين ضخامت
 كليات1-ت

و 6827ملي استاندارددر2-6بند. متداول ترين روش غير مخرب تعيين ضخامت، روش مغناطيسي است
.مالحظه كنيدرا 7510و 4685استاندارد هاي ملي همچنين موارد شرح داده شده در

و تبديل)وزن سنجي(روش هاي مخرب مشتمل بر روش هاي گراويمتري كه شامل تعيين جرم در واحد سطح
س2/7با تقسيم نمودن مقدار گرم برمتر مربع به چگالي اسمي پوشش) ميكرومتر(آن به ضخامت  انتي گرم بر

و روش) رامالحظه كنيد3-ت(آلياژ روي باشد/ متر مكعب يا يك مقدار مورد قبول كه نماينده پوشش روي 
).را مالحظه كنيد2-ت(ميكروسكپي سطح مقطع مي باشد

 روش ميكروسكپي سطح مقطع2-ت
چند اين روشهر).را مالحظه كنيد ISO1463 [1](ميكروسكپي سطح مقطع نيز مي توان استفاده كرد از روش

و بزرگ، و فقط نامناسب است، زيرا روش مزبور مخرب براي كاربرد متداول بر روي قطعات گران قيمت مي باشد
. اين روش، تصوير ظاهري نمونه بررسي شده را ارائه مي دهد. مربوط به يك كار انحصاري است

)روش مرجع(محاسبه ضخامت از طريق جرم برمساحت3-ت
ش ، جرم پوشش بر واحد سطح بر حسب گرم بر متر مربع را ارائه مي 1545استاندارد ملي ده در روش شرح داده

يا يك مقدار مورد قبول كه نماينده)g/cm³) 2/7نتيجه اين روش با تقسيم نمودن بر چگالي اسمي پوشش. دهد
.تبديل مي شود)ميكرومتر(آلياژ روي باشد، به ضخامت موضعي/ پوشش روي 
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ثپيوست
)اطالعاتي(

 گرمغوطه وري مقاومت در برابر خوردگي پوشش گالوانيزه
بيشترين كاربرد قطعات فوالدي گالوانيزه شده براي استفاده در شرايط اتمسفري مي باشد، عمر پوشش در اين

 ). مراجعه كنيد ISO1413-1[7]به استاندارد( شرايط متناسب با ضخامت پوشش مي باشد
خورندگي اتمسفريك با كاهش مقدار متوسط دي اكسيد،با توجه به در معرض بودن پوشش قطعات گالوانيزه

ها(گوگرد و در اين حالت نسبت به آنچه كه در غير اين موارد انتظار) براي بيشتر قسمت كاهش پيدا مي كند
نيزه نازك تر از آنچه كه قبال مشخصو در خيلي موارد پوشش گالوا مي رود عمر پوشش گالوانيزه بيشتر مي شود

.شده، محافظت در مقابل خوردگي كافي ايجاد مي كند
. مراجعه كرد ISO9293 [5]براي تعيين رده خوردگي، براي در معرض بودن يك محيط خاص بايد به مرجع
مي ISO1413-1[7] راهنمايي در مورد عملكرد پوشش قطعات گالوانيزه شده در معرض محيط خاص در يافت

. شود
و(نتايج آزمون خوردگي كوتاه مدت نبايد)ISO6988 [7] استاندارد در1آزمون كسترنيكمانند آزمون مه نمكي

. براي پيش بيني عملكرد خوردگي پوشش گالوانيزه در دراز مدت، مورد استفاده قرار گيرد

1 -Kesternick test 
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